Únia rovnosti:
stratégia pre rovnosť LGBTIQ osôb na
roky 2020 – 2025
Budovanie Únie, kde každý môže byť sám sebou
Prehľad – november 2020
#EU4LGBTIQ

„Nechystám sa poľaviť v snahe vybudovať Úniu rovnosti, Úniu, kde môžete byť
tým, kým ste, a milovať toho, koho chcete – bez strachu z obviňovania alebo
diskriminácie. Lebo byť sám sebou nie je ideológia. Ide o identitu. A tú vám
nemôže nikto nikdy vziať.“
Ursula von der Leyenová
predsedníčka Európskej komisie
Správa o stave Únie 2020

Hoci EÚ v posledných rokoch postupne dosiahla pokrok, pokiaľ ide o rovnosť LGBTIQ osôb, diskriminácia takýchto
osôb naďalej pretrváva.

Až 76 % občanov EÚ vyjadrilo v roku 2019
presvedčenie, že lesby, gejovia a bisexuáli by
mali mať rovnaké práva ako heterosexuáli.
V roku 2015 takéto presvedčenie vyjadrilo len
71 % občanov.

Napriek tomu sa až 43 % LGBT osôb
cítilo v roku 2019 diskriminovaných,
zatiaľ čo v roku 2012 to bolo 37 %
z nich.

Podpora rozmanitosti v Európskej únii
Európska komisia má víziu Európskej únie, v ktorej je rozmanitosť vnímaná ako súčasť nášho spoločného bohatstva.
Únie, kde môžete byť tým, kým ste, a milovať toho, koho chcete.
Každá LGBTIQ osoba by v EÚ:

mala byť v bezpečí,

mala mať rovnaké príležitosti,
Spravodlivosť
a spotrebitelia

mala byť plne zapojená
do spoločnosti.

Historicky prvá stratégia EÚ týkajúca sa LGBTIQ osôb
Prijatím prvej stratégie EÚ pre rovnosť LGBTIQ osôb Európska komisia zintenzívňuje kroky na podporu Únie rovnosti
pre všetkých. V stratégii sa stanovuje niekoľko kľúčových cieľov, rozdelených do štyroch pilierov, ktoré sa majú
dosiahnuť do roku 2025:

1. Boj proti diskriminácii LGBTIQ osôb

2. Zaistenie bezpečnosti
LGBTIQ osôb

‣ Presadzovanie a
zlepšenie právnej
ochrany pred
diskrimináciou

‣ Posilnenie právnej ochrany
LGBTIQ osôb pred trestnými
činmi z nenávisti, nenávistnými prejavmi a násilím

‣ Podpora začlenenia
a rozmanitosti na
pracovisku

‣ Posilnenie opatrení na boj
proti nenávistným prejavom
na internete a dezinformáciám zameraným proti
LGBTIQ osobám

‣B oj proti nerovnosti
v oblasti vzdelávania,
zdravia, kultúry a
športu
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‣ Ochrana práv
žiadateľov o medzinárodnú ochranu z radov
LGBTIQ osôb

‣ Oznamovanie trestných
činov z nenávisti zameraných proti LGBTIQ osobám
a výmena osvedčených
postupov
‣ Ochrana a podpora telesného
a duševného zdravia LGBTIQ
osôb

3. Budovanie spoločností, do ktorých
budú začlenené
LGBTIQ osoby

4. Vedúca úloha
pri presadzovaní
rovnosti LGBTIQ
osôb na celom svete

‣ Zaistenie práv LGBTIQ
osôb v cezhraničných
situáciách

‣ Väčšia angažovanosť
EÚ v otázkach týkajúcich sa LGBTIQ osôb
vo všetkých vonkajších
vzťahoch

‣ Zlepšenie právnej
ochrany tzv. dúhových
rodín v cezhraničných
situáciách
‣ Zlepšenie uznávania
transrodových, rodovo
nebinárnych a intersexuálnych osôb
‣ Podpora priaznivého prostredia pre
občiansku spoločnosť

Zohľadňovanie rovnosti LGBTIQ osôb
v politikách EÚ
Komisia začlení boj proti diskriminácii LGBTIQ osôb do všetkých
politík EÚ.
Hrdo sa hlásim k svojej intersexualite. Je len otázkou času, kým o nej budú všetci počuť a kým všetci
pochopia, že biologické pohlavie nie je binárne. Dlhšie však potrvá, kým ľudia prijmú, že si každý môže
identitu slobodne vybrať.
Intersexuálna osoba žijúca vo Švédsku, 35 rokov

Na rohu našej ulice ma napadla skupina mužov, a to len preto,
že som sa držal za ruky so svojím vtedajším partnerom.
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Homosexuál žijúci v Nemecku, 28 rokov
S manželkou máme šťastie, že Belgicko uznáva rodiny, ako je tá naša, a že tam môžeme s našimi dvoma deťmi spokojne žiť.
Keď však prekročíme hranice svojich domovských krajín, už rodinou nie sme. Neustále nás to trápi. Keby sa mi niečo stalo,
moja manželka by sa len veľmi ťažko domáhala svojich práv na naše deti.
Slovensko-rumunský lesbický pár žijúci s dvomi deťmi v Belgicku
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